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 ( أمام العبارة الخطأ ( أمام العبارة الصحيحة و عالمة )ضع عالمة )السؤال األول 

  يتردٜد ايٓص اير٣ ٜعٗس ع٢ً ايصز nameتطتددّ ارتاص١ٝ  (1)

  يتتركل َٔ صر١ ايبٝاْات املدخ١ً اىل صفر١ ايٜٛب  HTMLال ٜهف٢ اضتدداّ يػ١  (7)

  Jave Script  إلضتدعا٤ داي١ أٚ تٓفٝر نٛد  ttonBuيصز األَس  Valueٜتِ اضاف١ ارتاص١ٝ  (3)

   يهتاب١ ْص ٜعٗس ع٢ً ايصز Onclickتطتددّ ارتاص١ٝ  (4)

   يًٛصٍٛ اىل ستت٣ٛ صٓدٚم ايٓص البد َٔ اعطا٤ اضِ يًُٓٛذد ٚاضِ يصٓدٚم ايٓص (5)

   Script> >داخٌ االَس  Jave Scriptٜتِ نتاب١ مجٌ يػ١  (6)

  ٢ ٜٓفر ايهٛد َا بني ايكٛضني ف٢ ذاي١ عدّ حتكل ايتعبري ايػسط (7)

   ٜٚهٕٛ جٛاب ايػسط ْعِ  X>=20ٜتركل ايػسط  X=100ف٢ ذاي١  (8)

  Form1.Text.Value==""   ملطابك١ ن١ًُ املسٚز ْطتددّ ايػسط  (9)

   يتردٜد ايصفر١ املطًٛب االْتكاٍ ايٝٗا َع ازضاٍ بٝاْات ايُٓٛذد  <Form>يألَس  Actionتطاف ارتاص١ٝ  (11)

   اضتددَٓا ايهٛد Submitفٝرٖا عٓد ايٓكس ع٢ً شز تٓايت٢ ٜتِ  ()F1ي١ إلْػا٤ ايدا (11)

 Function F1 () {       

  ف٢ ذاي١ تسى صٓدٚم ايٓص فازغًا ْطتددّ ايهٛد Falseبـ  F1إلزجاع ق١ُٝ ايداي١  (17)
  Return False ;    

    ذسٚف  8طٍٛ ايبٝإ املدخٌ ف٢ صٓدٚم ايٓص أقٌ َٔ اٚ ٜطا٣ٚ  (13)

Form1.Text1.Value.Length<=8 

 تركل َٔ عدّ تسى ذكٌ فازغ ْطتددّ ايهٛد ًي (14)

Form1.Text1.Value!==Form1.Text2.Value  

 isNaN(form1.text1.value)  ملٓع ادخاٍ بٝاْات عدد١ٜ ف٢ صٓدٚم ايٓص ْطتددّ ايػسط  (15)
   متهٓو َٔ ايتاند َٔ صر١ ايبٝاْات املدخ١ً بصفر١ ايٜٛب  HTMLيػ١  (16)
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  بايتتابع اَس تًٛ االخس  java scriptادتٌُ ف٢ يػ١ ٜتِ تٓفٝر  (17)

  ف٢ ذاي١ حتكل ايػسط الٜٓفر ايهٛد املٛجٛد بني ايكٛضني  ifف٢ مج١ً  (18)

   ٜفطٌ اعطا٤ اضِ َٓاضب يًدٚاٍ ٜدٍ ع٢ً ٚظٝفتٗا  (19)

   ٜتِ تٓفٝرٖا تًكا٥ٝا  <script> </script>املهتٛب١ داخٌ االَس   statementsادتٌُ  (71)

  َد٣ فاع١ًٝ صفر١ ايٜٛب جيب ايتركل َٔ صر١ ايبٝاْات املدخ١ً يًتاند َٔ  (71)

  ميهٓو ْػس صٛز ايػري اٚ إزضاٍ بسٜدِٖ االيهرت٢ْٚ ٚتًٝفْٛاتِٗ يػدص آخس ع٢ً االْرتْت (77)
  عٓد ايتعاٌَ َع االْرتْت ال تكبٌ أ١ٜ زضا٥ٌ زتٗٛي١ املصدز  (73)
  رتْت ٜعد ْٛعا َٔ ايتطرت ع٢ً املتعد٣عدّ اختاذ َٛقف ذٝاٍ عًُٝات ايتعد٣ ايت٢ تػٗدٖا ع٢ً االْ (74)

   اذتٛازات عرب االْرتْت ذات خصٛص١ٝ فال ميهٔ آلخسٜٔ بٓطذ ٖرٙ اذتٛازات ٚطباعتٗا  (75)

  جيب اذتفاظ ع٢ً ن١ًُ املسٚز ٚاضِ املطتددّ ارتاصني بو  (76)

   أٚ ) ستتٛاٖا (. ع٢ً ٚظٝفتٗا Functionٜفطٌ إٔ ٜدٍ اضِ ايداي١  (77)

   البد َٔ اضتدعا٥ٗا أٚال. Functionيتٓفٝر نٛد أٟ داي١  (78)

   ٖٞ زتُٛع١ َٔ األٚاَس اييت تٓفر دٕٚ اذتاج١ الضتدعا٥ٗا. Functionايداي١  (79)

   طسٚزٟ اعطا٤ اضِ هلا .يإلْػا٤ داي١ يٝظ با (31)

   ( .Trueايتعبري ايػسطٞ ي٘ ْاتخ ٚاذد فكط ٖٚٛ ْعِ ) (31)

   ( .eFalsاذا نإ ْاتخ ايتعبري ايػسطٞ ال ) { }( ٜتِ تٓفٝر األٚاَس بني ايكٛضني IFيف مج١ً ) (37)

   ميهٔ إٔ ْطتددّ ايدٚاٍ الختباز ايتعبريات ايػسط١ٝ . (33)

  َٔ صٛز ايتركل َٔ صر١ ايبٝاْات عدّ َطابك١ ن١ًُ املسٚز  (34)

    ( عدّ ايطُاح يًُطتددّ برتى ذكٍٛ فازغ١ Java Scriptميهٔ َٔ خالٍ ) (35)

   ( .Submit( حتدد ايع١ًُٝ اييت ضٝتِ تٓفٝرٖا عٓد ايطػط ع٢ً شز )Action)ِارتاص١ٝ  (36)

    ايهٛد ايتايٞ صرٝح الختٝاز صٓدٚم ايٓص فازغ أّ ال : (37)

If(Form1.Text1.Value==""){ 

   ( .Java Script)ال ميهٔ ايترهِ يف عدد اذتسٚف املدخ١ً بصٓدٚم ْص بًػ١  (38)

   ( ملعسف١ عدد اذتسٚف داخٌ األدا٠ .Lengthتطتددّ ارتاص١ٝ ) (39)
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   . 8ايهٛد ايتايٞ صرٝح يصٓدٚم ْص حبٝث ال ٜكبٌ إٔ حيتٟٛ ع٢ً عدد ذسٚف اقٌ َٔ  (41)

If(Form1.Text1.Value.Length<8){ 

  Form1.Text1.Value==""               ملطابك١ ن١ًُ املسٚز ْطتددّ ايػسط (41)

      عٓد ايتعاٌَ َع اإلْرتْت ال تكبٌ أٜ٘ زضا٥ٌ زتٗٛي١ املصدز. (47)

 ٖا اإلْرتْت ٜعد ْٛعا َٔ ايتطرت ع٢ً املتعدٟ. عدّ اختاذ َٛقف ذٝاٍ عًُٝات ايتعدٟ اييت تػٗد (43)

   .  اذتٛازات ع٢ً اإلْرتْت ذات خصٛص١ٝ، فال ميهٔ آلخسٜٔ بٓطذ ٖرٙ اذتٛازات ٚطباعتٗا (44)

       جيب اذتفاظ ع٢ً ن١ًُ املسٚز ٚاضِ املطتددّ ٚعدّ ْػسٖا. (45)

   بإضاف١ أغداص آخسٜٔ يكا١ُ٥ األصدقا٤ َا مل تهٔ تعسفِٗ. ال تكِ (46)

   ضسق١ اهل١ٜٛ ٖٞ اْتراٍ أٚ اضتدداّ غدص َا ، اضِ غدص آخس أٚ أٟ َعًَٛات يطسقت٘  (47)

   بساَخ ايتحطظ ٖٞ بسْاَخ صػري ضاز ي٘ ايكدز٠ ع٢ً االْتػاز ايراتٞ ٜصٝب أجٗص٠ ايهُبٝٛتس. (48)

   َٔ أَث١ً ايسَٛش ايطس١ٜ اضِ املطتددّ ٚن١ًُ املسٚز . (49)

   جيب إٔ تكّٛ بإضاف١ آخسٜٔ يكا١ُ٥ األصدقا٤ ذت٢ يٛ مل تهٔ تعسفِٗ َعسف١ غدص١ٝ . (51)

  السؤال الثانى اختر االجابة الصحيحة المناسبة للعبارات اآلتية

  submitحتدد ايع١ًُٝ ايت٢ ضٝتِ تٓفٝرٖا عٓد ايطػط ع٢ً شز  ارتاص١ٝ ...... (1)

(action-value-name) 

 ......... بساَخ تكّٛ جبُع املعًَٛات ايػدص١ٝ عٔ َطتددّ دٕٚ اذتصٍٛ ع٢ً َٛافكت٘ (7)

 بساَخ ضاز٠(-بساَخ فريٚضات-ساَخ جتطظ)ب
 ( عٓد اضتدعا٥ٗا .Java Script تٓفٝر زتُٛع١ َٔ ادتٌُ ارتاص١ بــ )تطتددّ يف (3)

 (    (Actionارتاص١ٝ ) – (Functionايداي١ ) -(   Formايُٓٛذد ) -(     If) مج١ً )
 خاص١ٝ تطتددّ يهتاب١ ْص ٜعٗس ع٢ً ايصز . (4)

 (   (  Actionارتاص١ٝ ) – (Valueخاص١ٝ ) -(   Typeخاص١ٝ ) -(     Name) خاص١ٝ )
 خاص١ٝ تعين ايتٓفٝر عٓد ايطػط بايفأز٠ ع٢ً شز األَس ٚقُٝتٗا ٖٞ اضِ ايداي١ املطًٛب١ : (5)

 (    ( Textخاص١ٝ ) –( Actionخاص١ٝ ) -   (Onclickخاص١ٝ ) -(     Value) خاص١ٝ )
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 ( داخٌ Ifٜهتب ايهٛد ارتاص جب١ًُ ) (6)

 ال غ٤ٞ مما ضبل    (  – (  {  }أقٛاع ) -(   < >عالَات )  -) أقٛاع ) (     
 ٜكصد ب٘ تٓفٝر أٚ عدّ تٓفٝر أٚاَس أٚ مجٌ طبكًا يٓاتخ غسط َعني . (7)

 (  ( Valueارتاص١ٝ ) –( Alertايسضاي١ ) -  ( Branchingايتفسع) -(  Function) ايداي١ )
 َٔ صٛز ايتركل َٔ ايبٝاْات : (8)

 (   نٌ َا ضبل –حتدٜد طٍٛ ن١ًُ ايطس  -َطابك١ ن١ًُ ايطس    -) عدّ تسى ذكٌ فازغ   
 خاص١ٝ تطتددّ ملعسف١ عدد اذتسٚف داخٌ أدا٠  : (9)

 (    ( Length)خاص١ٝ  –( Actionخاص١ٝ ) -(   Onclickخاص١ٝ ) -(     Value) خاص١ٝ )
 ٜطتددّ الضتكباٍ ايك١ُٝ ايساجع١ َٔ تٓفٝر ايداي١ : (11)

 (    ( Lengthخاص١ٝ ) –( Returnأَس ) -(   Onclickخاص١ٝ ) -(     Value) خاص١ٝ )
 خاص١ٝ تعطٞ اضِ يًُٓٛذد يًتعاٌَ َع٘ َٔ داخٌ ايهٛد : (11)

 (    ( Value) خاص١ٝ –( Actionخاص١ٝ ) -(   Onclickخاص١ٝ ) -     (Nameخاص١ٝ )) 
 متثٌ ذدث جيعٌ ايصز ٜطتحٝب يًٓكس باملاٚع ٚتٓفٝر نٛد َعني ) ٜطتدعٞ داي١ يتٓفٝرٖا ( (17)

 (    ( Functionايداي١ ) –( Actionخاص١ٝ ) -   (Onclickخاص١ٝ ) -(     If) مج١ً )
 داي١ تطتددّ يف اختباز ستت٣ٛ صٓدٚم ْص إذا نإ زقُٞ أٚ غري زقُٞ : (13)

 (    ( Alertمج١ً ) – (Isnanايداي١ ) -(   Ifمج١ً  ) -(     Function) ايداي١ )
 اْتراٍ غدص َا اضِ غدص آخس أٚ اٟ َعًَٛات عٓ٘ يطسقت٘ أٚ ضسق١ غريٙ : (14)

 ايفريٚع ( –ايرباَخ ايطاز٠  –بساَخ ايتحطظ  – ضسق١ اهل١ٜٛ)  
 تػري إىل ايرباَخ ايعدا١ٝ٥ أٚ املتطف١ً أٚ املصعح١ املتط١ًً ألْع١ُ ايهُبٝٛتس (15)

 ( ايفريٚع – ايرباَخ ايطاز٠ –بساَخ ايتحطظ  –)  ضسق١ اهل١ٜٛ 
 بساَخ نُبٝٛتس تكّٛ جبُع املعًَٛات ايػدص١ٝ عٔ املطتددَني بدٕٚ َٛافكتِٗ : (16)

 ايفريٚع ( –ايرباَخ ايطاز٠  – بساَخ ايتحطظ –)  ضسق١ اهل١ٜٛ 

 ٚاييت ال ٜٓبػٞ ايهػف عٓٗا ألذد :ناف١ ايبٝاْات ايػدص١ٝ اييت ختص أٟ  (17)

 (  ايسَٛش ايطس١ٜ –ايرباَخ ايطاز٠  –بساَخ ايتحطظ  –سق١ اهل١ٜٛ )  ض
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  أكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات اآلتية السؤال الثالث 

 Java Scriptيػ١ تطتددّ دتعٌ صفر١ تطحٌٝ بٝاْاتو صفر١ تفاع١ًٝ  (1)

 ايتفسع فٝر أٚاَس أٚ مجٌ تبعًا يٓتٝح١ اختباز تعبري غسط٢ َعنيتٓفٝر أٚ عدّ تٓ (7)

 ifمج١ً ٜتِ اضتدداَٗا الختباز ايتعبري ايػسط٢  (3)

  ايتركل َٔ صر١ ايبٝاْات املدخ١ًع١ًُٝ ايترهِ ف٢ ايبٝاْات ايت٢ ٜتِ ادخاهلا  (4)

  ايرباَخ ايطاز٠بساَخ عدا١ٝ٥ َصعح١ تتطًٌ الْع١ُ ايهُبٝٛتس  (5)

 Name خاص١ٝ تعطٞ اضِ يألدا٠ أٚ ايُٓٛذد يًتعاٌَ َع٘ َٔ خالٍ ايهٛد . (6)
  (Onclickخاص١ٝ ) خاص١ٝ تطتددّ يتٓفٝر نٛد َعني عٓد ٚقٛع ذدث َعني. (7)
  (Valueخاص١ٝ ) خاص١ٝ تطتددّ يهتاب١ ن١ًُ ع٢ً ايصز . (8)

  (Returnأَس ) أَس ٜطتددّ يف اضتكباٍ ايك١ُٝ ايساجع١ َٔ تٓفٝر ايداي١. (9)

  (Length) خاص١ٝ حتدد عدد اذتسٚف املدخ١ً يف صٓدٚم ْص . (11)

 ايفريٚع بسْاَخ صػري ضاز ي٘ ايكدز٠ ع٢ً االْتػاز ايراتٞ ٜصٝب أجٗص٠ ايهُبٝٛتس. (11)
 (Isnan) الدخاٍ قِٝ عدد١ٜ فكط  داي١ (17)

(13) If(form1.text.value.length<8)          اذسف 8املدخ١ً ال تكٌ عٔ  اذتسٚفعدد                              

 

   أكمل العبارات التالية  الرابعالسؤال 

ضٛف حنتاد  Buttonعٓد ٚقٛع ذدث َثٌ ايٓكس ع٢ً شز أَس  Jave Scriptأزدت إ تٓفر مجٌ ايـ  إذا (1)
 functionايداي١  اىل اضتدداّ

 ٢ٖ زتُٛع١ َٔ اآلٚاَس ايت٢ تٓفر عٓد اضتدعا٥ٗا ٚجيب اعطا٥ٗا اضِ َٓاضب ٜدٍ ع٢ً ٚظٝفتٗا  ايدٚاٍ (7)

ايترهِ ف٢ طٍٛ  ٚى ذكٍٛ فازغ١ تسعدّ َٔ ذاالت ايترهِ ف٢ صر١ ايبٝاْات ايت٢ ٜتِ إدخاهلا  (3)
ايبٝإ املدخٌ ف٢ اذتكٌ َٚطابك١ ايبٝاْات املدخ١ً ف٢ ذكًني َٚٓع ادخاٍ ْٛع َٔ ايبٝاْات شتايف يٓٛع 

 اذتكٌ

 11164817948للتواصل وحجز المراجعة 
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 ضسق١ اهل١ٜٛيطسقت٘ أٚضسق١ غريٙ ٜط٢ُ اضتدداّ غدص َا اضِ غدص اخس   (4)

 َٛافكتِٗاملعًَٛات ايػدص١ٝ عٔ املطتددَني دٕٚ  جبُع تس تكّٛ بساَخ نُبٝٛ بساَخ ايتحطظتعترب  (5)

 ايفريٚعبسْاَخ صػري ضاز ي٘ قدز٠ ع٢ً االْتػاز ايرات٢ ٜصٝب أجٗص٠ ايهُبٝٛتس ٚايرباَخ ٖٛ  (6)

َع ٚضا٥ٌ تهٓٛيٛجٝا  ايسَٛش ايطس١ٜ ْكصد بٗا ناف١ ايبٝاْات ايػدص١ٝ ايت٢ ختص آ٣ فسد ٜتعاٌَ (7)
 ن١ًُ املسٚزٚ  اضِ املطتددّتصاالت ٚايت٢ ال ٜٓبػ٢ ايهػف عٓٗا آل٣ أذد َثٌ املعًَٛات ٚاال

 املطًٛب اضتدعا٥ٗا.  اضِ ايداي١قُٝتٗا ٖٞ  Onclickارتاص١ٝ  (8)

 Nameعٔ طسٜل ارتاص١ٝ  Formٛذد ٜتِ إعطا٤ اضِ يًُٓ (9)

  Lengthايٓص املهتٛب داخٌ صٓدٚم ايٓص عٔ طسٜل ارتاص١ٝ طٍٛ  ٜتِ حتدٜد  (11)

 ايكٛضني.ال تٓفر األنٛاد املٛجٛد٠ بني   عدّ حتكل ايػسطيف ذاي١  (11)
 ( .True Or False( ٚي٘ ْاتخ إَا ْعِ أٚ ال )Ifٖٛ جص٤ َٔ تهٜٛٔ مج١ً ) ايػسط٢ايتعبري   (17)

 تطتددّ ملعسف١ َا بداخٌ األقٛاع ٌٖ ٖٛ ق١ُٝ زق١ُٝ أّ غري زق١ُٝ . Isnanداي١   (13)

 س يطسقت٘ أٚ ضسق١ غريٖٙٞ اْتراٍ غدص َا اضِ غدص آخ  ١ٜاهلٛضسق١   (14)

 ٖٛ بسْاَخ صػري ضاز ي٘ ايكدز٠ ع٢ً االْتػاز ايراتٞ ٜصٝب أجٗص٠ ايهُبٝٛتس. ايفريٚع  (15)

  ما الذى تفعله عند  الخامسالسؤال 

 ايتردث َع أغداص غسٜب١ بٗدف ايتعازف ٚتبادٍ اآلزا٤ ٚايثكافات عرب َٛاقع ايتٛاصٌ االجتُاع٢  (1)

  ِٗ ٚبٝٓهِ اصدقا٤ َػرتننيتعسفَٚتِٗ ايتاند َٔ غدصٝ

 ايتطحٌٝ ف٢ بعض ايٛظا٥ف ايهرتًْٚٝا عٔ طسٜل اضتهُاٍ اضتُازات فٝٗا تفاصٌٝ ٚبٝاْات غدص١ٝ  (7)

ايتأند َٔ ٖرٙ ايػسنات املع١ًٓ عٔ ايٛظا٥ف َٚٔ عٓٛاْٗا ٚاالتصاٍ بِٗ ٜٚفطٌ ايتعاٌَ َع املؤضطات 
  اذته١َٝٛ ٚايسمس١ٝ

 النمىذجية  املتىقعة وإجاباتوا األسئلة إنتوى حبمده اجلزء الثانى أهم
 ليلة اإلمتحان وانتوت مركرة 




